
DE FEITEN

•  9 laags, 6mm dikke beuken-
houten ketels

• afgeronde draagranden
• vintage style spanranden 
•  verkrijgbaar in 3 kleuren: Vintage 

Natural en Vintage Onyx beits, 
Vintage Pearl bekleding

Three 20 (testset)
•  20"x14" bassdrum, 12"x8" tom, 

14"x12" floortom
• prijs: € 2299,- 
Three 22”
•  22"x14" bassdrum,13"x8" 

tom,16"x14" floortom
• prijs: € 2299,-
losse drums 
Naast de drums uit de twee set-ups 
zijn ook nog leverbaar: 
• 18"x14" en 24"x14" bassdrums
• 10"x8" tom
• 18"x16" floortom
Snaredrums: 
• 14"x5¾": € 649,-
• 14"x6½": € 659,-

Sonor Vintage-serie

Sonor kan bogen op een meer dan indrukwekkend verleden. Met een 140-jarig 
jubileum dit jaar is het een van de oudste drumfabrikanten ter wereld. Tot nu 
toe deed het merk echter weinig met dat verleden. Met de nieuwe Vintage-
serie komt daar echter verandering in. 

Klassieker met 
hedendaags gemak

De Vintage-serie is een 
nieuwe uitgave van de 
zogenaamde teardrop-

drumkits die het merk eind jaren 
zestig maakte. Die specifieke 
tijdsbepaling is belangrijk, want 
op dat moment werden de flinter-
dunne ketels met verstevigings-
randen vervangen door dezelfde 
zes millimeter negenlaags ketels 
die je op de nieuwe Vintage-serie 
aantreft. En net als in de jaren 
zestig zijn de nieuwe Vintage 
ketels gemaakt van beukenhout, 
en zijn ze voorzien van afgeronde 
draagranden. Ook de looks komen 
voor een groot deel overeen, 
maar hier is het de schijn die 
bedriegt. De originele mallen zijn 
bij Sonor destijds niet bewaard, 
en de Duitsers hebben toch van 
de gelegenheid gebruik gemaakt 

om hier en daar wat praktische 
verbeteringen aan te brengen.

Vierkant

Wat de Sonor-puristen het meest 
in het oog zal springen is dat de 
spanbouten de moderne vierkante 
variant zijn, en niet de ronde 
gleufkop hebben die je kent van de 
oudere Sonors. Van buiten zien 
de spanbokken er verder hetzelfde 
uit als vroeger, maar binnenin is 
het moderne Tunesafe-systeem 
aangebracht: inzetjes die zorgen 
dat de spanbouten minder snel 
teruglopen.

De badges zijn identiek aan het 
origineel, en ook de spanranden 
– waarbij de bovenste rand à la 
Slingerland naar binnen is ge-
vouwen – ogen heel authentiek. 

De tomophanging is een stevige, 
moderne bracket, en ook de 
vleugelbouten op zowel de rozet-
ten als de bassdrumklauwen zijn 
een moderne spin-off van het 
origineel. Zo zie je overal het 
logo met de twee gelijke stokken 
terugkomen, terwijl die in de jaren 
zestig ten opzichte van elkaar 
versprongen. Het mag de pret 
niet drukken, want de Vintage is 
een heel klassiek ogend drumstel, 
en de moderne features maken 
het dagelijks gebruik ervan wel 
een flink stuk gemakkelijker.

Handjevol

De Vintage kit is verkrijgbaar in 
een aantal kleine set-ups die je 
naar wens kunt uitbreiden met 
een handjevol losse drums. Heel 
breed is het aantal keuzemogelijk-
heden niet, maar voor de doorsnee 
drummer zal het ruimschoots 
volstaan. De testset is een relatief 
compacte driedelige kit met 20"x14" 
bassdrum, 12"x8" tom, en 14"x12" 
floortom. De snaredrum is een 
los bij te bestellen 14"x6½". De 
set is uitgerust met enkellaags 
Remo Ambassador vellen; gecoa-
te slagvellen en transparante re-
sonansvellen. De bassdrum heeft 
een gecoat Powerstroke 3 slagvel 
en een superchique Fiberskyn 3 
resonansvel mét het jaren zestig 
Sonor-logo. Dat maakt de looks 
van de set helemaal af.

Beuken

Sonor bouwde jarenlang uitslui-
tend drums van beukenhout. Pas 
in de jaren tachtig gingen de 

Duitsers ook berken en esdoorn 
gebruiken. Beuken heeft een heel 
specifieke, punchy klank die zich 
moeilijk laat vergelijken met het 
meer gangbare esdoorn en berken. 
Het heeft relatief weinig mid, en 
een uitgesproken, gespierde en 
gefocuste attack. Die karakter-
trekken komen bij de Vintage kit 
heel duidelijk naar voren. De set is 
op een prettige manier schizofreen. 
Zacht bespeeld blijft hij heel ge-
controleerd en heb je een mooi 
beheerste open sound. Met meer 
spierkracht steekt er een ware 
storm op uit het setje, waarmee je 
iedere rockband gemakkelijk aan 
de haren door een optreden sleept. 
Zonder dat de klank ook maar een 
beetje overstuurt. Het is dan ook 
niet zo heel gek dat je in Sonor’s 
endorserlijst van de jaren zeventig 
en tachtig zowel heel licht spelende 
jazzdrummers als uitgesproken 
heavy hitters tegenkwam. 

Hemelsbreed

Het stembereik van de toms is 
hemelsbreed. Als je net de kreukels 
uit de vellen hebt, geven de twee 
trommeltjes een volle en donde-
rende klank. En even gemakkelijk 
draai je ze op tot puntig poppy, 
en verder door naar heel beheerst 
jazzy hoog. De ouderwetse span-
randen zijn behoorlijk stug, en 
dat maakt stemmen gemakkelijk. 
De 12” tom heeft een rozet dat 
heel ouderwets direct op de ketel 
zit gemonteerd. Dat dempt de 
klank een beetje, maar het verschil 
is aanzienlijk minder groot dan 
bij de ouderwetse Sonor armen 
die in de ketel verdwenen. De 
floortompoten zijn voorzien van 
de superzachte en ruim isoleren-
de rubberen doppen. Daardoor 
ontstaat er wel enigszins een 
verschil in de sustain tussen de 
floortom, die werkelijk eindeloos 

lang doorklinkt, en de korter 
klinkende tom.

Misdadig

De bassdrum klinkt zacht bespeeld 
heerlijk luchtig en stuwend, zeker 
als je de klopper meteen terug laat 
komen van het vel. Met een steviger 
aanslag krijg je een drukkende, 
puntige dreun die in de lage 
frequenties heel wat spierballen 
heeft, en daarnaast puntig genoeg 
is om al zijn definitie te behouden. 
Het resonansvel van de bassdrum 
is niet voorzien van een micro-
foongat, en er een aanbrengen is 
bijna misdadig. Doe je dat toch, 
dan wordt de attack nog iets 
versterkt, en verlies je wat van 
het solide laag, maar eigenlijk is 
dat verschil opvallend gering. 

De bassdrumpoten zijn enkele, 
stalen pinnen die je in een rozet 

haakt. Het strookt met de wat 
lichtere feel van de set, maar de 
bassdrumpoten die Sonor in 
bijvoorbeeld de ProLite-serie 
gebruikt, zijn qua design ook al 
meer dan 45 jaar oud, en die 
hadden qua luxe-gevoel beter bij 
de set gepast. 

De snaredrum is een beauty; 
een prachtige ruimtelijke klank 
met precies de goede mix van 
attack en boventonen. Van ram-
melend laag tot strak hoog klinkt 
hij goed, en de sound is echt 
vintage. Rimshots zijn heel open 
en rimclicks vol en breed. Qua 
volume is het geen enorme 
krachtpatser, al kun je er zeker 
ook in een rockband mee uit de 
voeten. Maar Sonor heeft zeker 
luidere en scherpere snaredrums 
gemaakt. Het snaredrummecha-

niek is een waar kunststukje: 
lichtgewicht, maar supersoepel 
en functioneel.

Kortom

Sonor zet met de Vintage kit een 
klasse drumstel neer dat precies 
de juiste balans pakt tussen 
klassieke features en hedendaags 
gemak. De prijs is voor een in 
Duitsland gemaakte Sonor goed 
te doen, en de sound is heel 
eigen. Ben je uitgekeken op het 
gebruikelijk esdoorn of berken? 
Dan is zo’n beukenset echt het 
overwegen waard. En de looks zijn 
natuurlijk om van te smullen. ■ 

Importeursreactie: zie pagina 63
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+
HET OORDEEL

 • uitgesproken sound
 • vintage looks
 •  mooie combi van klassiek 

en modern

 •  keuze aan finishes is wat 
beperkt

DE CONCURRENTIE

• Gretsch Broadkaster
• DW Collectors Jazz
• C&C Player Date
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